
 
 
 

 
 

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

 

 

 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 
 pmpacaja.cpl@gmail.com 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019-02 
Processo Administrativo nº. 03/2019-02 

 

O MUNICIPIO DE PACAJÁ/FUNDO MUNCICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da Comissão 

Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº. 66/2018, torna público para o conhecimento de 

todos os interessados que realizará licitação, na forma TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor 

preço por global, no regime de empreitada global de material e mão de obra, conforme descrição 

contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores e a Lei Federal nº Lei Complementar nº. 123/2006, bem 

como á legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 
 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL em regime de empreitada por preço global 

(material e mão de obra) 

ABERTURA: ABERTURA: 22/04/2019,  

às 14:30 horas, no Departamento de Licitação, sediada na Avenida João Miranda 

dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá/PA. Decorridos 

10 (dez) minutos do horário acima estabelecido, o  Presidente dará início à abertura 

dos envelopes, não sendo permitido, a partir de então, o recebimento de quaisquer 

outros envelopes. Na hipótese de não haver expediente nesta data, a abertura da 

licitação ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

 

ATENÇÃO: MUNICIPIO DE PACAJÁ, recomenda aos licitantes que leiam com atenção 

o presente Edital e seus anexos. 
 

1 – DO OBJETO  

 

1.1 - A presente licitação tem como objeto a seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo 

pertinente, especializada para CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PADRÃO FNDE – PRO-INFÂNCIA 

TIPO "B" EMEI PEQUENO PRINCIPE, no Estado do PARÁ, tudo em conformidade com os 

detalhamentos constantes no Edital e seus anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste 

instrumento. 

 

RETIFICAÇÃO DO ITEM11.1.1 (EXCLUSÃO DO MESMO)   

          

 

11.1.1 - A Licitante deverá juntar aos documentos de habilitação, o Comprovante de Retirada do 

Edital, emitido pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) juntamente com o 

comprovante de recolhimento do valor para a retirada do respectivo edital. 

 

O item 11.1.1 deverá ser extinto pois considerando que os editais podem ser retirados dos portais 

Transparência e mural de licitações/TCM, bem como pelo e-mail: pmpacaj.cpl@gmail.com, ou 

diretamente no departamento de licitações da prefeitura de Pacajá, endereço departamento de 
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licitação, sediada na avenida João Miranda dos santos, Nº 67, bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-

000, Pacajá/PA, não gerando custos adicionais aos licitantes. considerando ainda que a exigência 

poderá frustrar o caráter competitivo, bem como sendo do interesse público o maior número de 

licitantes participando do certame, garantido o princípio da isonomia com o objetivo obter a 

propostas mais vantajosa para a administração; fica a bem do interesse público excluído o item 

11.1.1, edital tomada de preços Nº  02/2019-02, não sendo necessário a reabertura do prazo, pois as 

alterações não trazem interferência na elaboração das propostas, conforme artigo art. 21, § 4o, da lei 

federal Nº 8.666/93,  “qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” 

OBS: Demais condições do edital permanecem inalteradas.   

 

 

 

 

 

 

Pacajá, 15 de abril de 2019  

 

 

 

 
______________________________________ 

TOBIAS DE TARSO DA SILVA PEREIRA 
Decreto 066/2018  

Presidente da CPL  
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